
 מענה לשאלות הבהרה 

לתמיכה ברשויות מקומיות בפריפריה החברתית, למטרת "ארץ חדשה" קול קורא ל
עידוד תיירות בפריפריה החברתית ע"י קידום יוזמות אירועים נושאיים )קונספט( 

  2022תיירותיים לשנת 

 

לתמיכה ברשויות מקומיות  "ארץ חדשה" קול קורא להלן השאלות ותשובות ההבהרה במסגרת .1

בפריפריה החברתית, למטרת עידוד תיירות בפריפריה החברתית ע"י קידום יוזמות אירועים 

תוך הפנייה לסעיף הרלוונטי  )להלן: "קול קורא"( 2022נושאיים )קונספט( תיירותיים לשנת 

 בקול הקורא.

מסמך מתוקן ובנספח א', ראו  9.2.2, 7.1.3 , כי נעשו שינויים שעיקרם בסעיפיםתשומת ליבכם .2

 .בעמוד הקול קורא באתר המשרד

 הקול קורא.מסמך זה מהווה חלק ממסמכי  .3

 להלן תשובות לשאלות ההבהרה שהמשרד נשאל במסגרת הליך זה: .4

 תשובה שאלה מס"ד

להגשת האם הקול הקורא פתוח גם  .1
 ?אשכולות אזוריים

. זכאיות 7.1.1לא, ראה תנאי סף בסעיף 
-ת במעמד סוציוומקומילהגיש רק רשויות 

  4-1אקונומי 
האם רשויות שאינן מוגדרות כפריפריה  .2

חברתית יכולות לגשת לקול הקורא )ובכללן 
 ?רשויות פריפריה גאוגרפית(

מבקשת .  על 7.1.2לא, ראה תנאי סף בסעיף 
ממוקמת במלואה בשטח להיות התמיכה 

 הפריפריה החברתית
האם הקול הקורא פתוח רק לרשויות שכל  .3

שטחן בפריפריה החברתית, או שפתוח גם 
 ם ושכונות כמוגדריםלרשויות שבהן אזורי

 ?פריפריה חברתית

, הגשת הקול הקורא פתוחה 7.1.2ראה סעיף 
אך ורק לרשויות שכולן מוגדרות כפריפריה 

 חברתית 

אילו רשויות עומדות בזכאות להגיש לקול  .4
 ?הקורא, מהנגב ומהגליל

 3ראה מענה לשאלה 

האם מועצות אזוריות בהן יישובים  .5
המוגדרים כפריפריה חברתית יכולות להגיש 

 ?לקול הקורא

 3ראה מענה לשאלה 

בקשת תמיכה על פרויקט האם ניתן להגיש  .6
 ?תיירותי ברשות שהיה קיים בשנים קודמות

הנושא המוצג על ידי הרשות לצורך התמיכה, 
לא הופק כאירוע שיא/קונספט ברשות 

 . 2021-2016המקומית בין השנים 
 בקול הקורא  5.4ראה סעיף   ?מה תפקידו של הגוף המפעיל בפרויקט .7

האם ניתן יהיה לבצע דרך הגוף המפעיל,  .8
 ?התקשרויות עם ספקים חיצוניים

המשרד ולא ההתקשרות עם הספק היא של 
של הרשות המקומית. על הרשות להתקשר 

  עם ספקיה על פי דין.
אקונומי -האם מועצה אזורית במעמד סוציו . 9

 ?יכולה להגיש 7
  3ראה מענה לשאלה 

מהרשויות בנוגע לכסף או מה הן הדרישות  .10
 שווה כסף?

  9.2ראה סעיף 

https://negev-galil.gov.il/kolotkorim/hagashat/3009/
https://negev-galil.gov.il/kolotkorim/hagashat/3009/


שיינתן לצורך  ₪ 150,000האם הסכום  .11
לרשויות הנו סכום  שיווק הפרויקט

מקסימום לצורך שיווק מסך סכום התמיכה 
 ?ברשות או בנוסף לו

יינתן לכל רשות זוכה  ₪ 150,000הסכום 
באמצעות הרשאה, אך ורק לצורך שיווק 

ופרסום ארצי של האירוע בשטחה )ע"י שימוש 
בשפה המיתוגית שיתווה הגוף המפעיל(. 

לגובה התמיכה בשווה  סכום זה הנו  בנוסף
. כסף שתקבל הרשות באמצעות ספק המשרד

תקציבה להוציא מ במידה ותרצה הרשות 
כום זה )לצורך שיווק ופרסום תוספת לס

ארצי( תוכל לעשות זאת גם ע"י ציון התקציב 
 הנוסף כהוצאות משלימות לצורכי ניקוד. 

האם ניתן לצפות בהקלטה לוובינר שערך  .12
 ?המשרד לרשויות

הקלטה של הוובינר עלתה לעמוד הקול 
 הקורא באתר המשרד.

האם ניתן לקבל את מסמכי הקול הקורא  .13
 ?WORDבפורמט 

בעמוד הקול הקורא באתר ניתן למצוא את 
מסמכי הנספחים לקול הקורא בפורמט 

WORD אין, כמובן, לשנותם פרט להוספת .
שורות וטבלאות במידת הצורך. שינוי שלא 

ע"י המשרד עלול להביא מאושר מראש 
 לפסילת הבקשה על הסף.

פרויקט חדש שאנו רוצים לשווק הוא  .14
מיצג תיירותי קבוע של פרויקט "אורות", 

אורות ואפקטים, שיפעל במשך כל ימות 
 . האם פרויקט זה רלוונטי?השנה

לא, על מבקשת התמיכה להגיש בקשות 
בעניין אירוע קונספט ייחודי לחודש "ארץ 

חדשה", כלומר אירוע המתוכנן באופן בלעדי 
במסגרת פרויקט "ארץ חדשה" של המשרד 

. לא ניתן להגיש בקשה לתמיכה 2022ליוני 
ככל שמדובר באירוע מתגלגל שביצועו החל 

והושלם עוד בטרם פרסם המשרד  את הקול 
 ורא. הק

בנוסף, לתשומת לב מבקשות התמיכה לסעיף 
בחינת רעיון במסגרת הפרמטרים ולפיהם על 

מבקשת התמיכה למלא את נספח ג' ללא 
זהות הרשות באמצעות פלטפורמת ממשל 

זמין )לינק( לפיכך אין באפשרות הרשות 
להגיש את הפרויקט שעליו שאלה את שאלת 
ההבהרה שהרי אם כן לא תקבל את הניקוד 

 (. 8.1.4סעיף זה )סעיף ב
על גבי ( ללא זיהוי הרשות)מילוי נספח ג' 

 :פלטפורמת ממשל זמין
https://survey.gov.il/he/eretzhadasha 

 
האם אירוע הקונספט יכול להתקיים בסופי  .15

 ?שבוע
ראה כן, האירוע יכול להתקיים בסופי שבוע, 

 3.3תיקון בנספח א'. וכן סעיף 

 

 

 

 

https://survey.gov.il/he/eretzhadasha

